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292. 

o ś W I A D C Z E N I E R Z Ą D Ow, E 

z dnia 13 kwietnia 1933 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyiikacyjnyc~\~Układu Archiwalnego między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Austrjacką, podpisanego w Wiedniu dnia 26 października 1932 r. 

'Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. XII Układu Archiwalnego między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisanego w Wiedniu dnia 26 października 1932 r., 
nastąpiła w Wiedniu w dniu 23 marca 1933 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego układu. 

293. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z .dnia 4' kwie'tnia 1933 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo,rzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 mar
ca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób 

prawnych. 

Na podstawie art. 2 rOZiPo.rządzenia Pil"ez)'lden
ta Rzeczypo.spollitej z dmia 21 października 1932 T. 

w 'slPrawie ~miany rozp.orządzenia Pr,ezyden/ta Rze
czypospolitejz dmia 22 mar,ca 1928 r. o likwidac,ii 
mienia byłych rosy~skich os,ub prawnych (Dz.. U. R. 
P. Nr. 91, poz,. 770) - ogłaszam jednolity tekst roz
porządzenia Prezydenta RzeczYIP0Sipolitej z dmia 
2;2 marca 1928 r. Q likwŁdaqji mi,enia byłych r.osyj
skich osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 377), 
z uw.z@lędnieni,em zmiam, wpl"Owadz.oIllych roZipo
rządzeniem Prezydenta RzeczYIPosp.oJ,iŁej z dnia 
211 października 1932 r. (Dz .. U. R. P. Nr. 91, poz. 77.0) 
oraz z ziastosowaniem nowej nt.lltIle,racji artykułów 
i ich części. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Skarbu z dnia 4 k,wietnia 1933 r. (poz. 293). 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z drnlia 22 marca 1928 r. 

o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych. 

Na podstawie art. 44 USlt. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. Q upo.ważnieniu Pre-

i,Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

zydenta RzeczYIP0lS!Politej do W)'idaw.ania ro~porzą
dzeń z mocą us,tiawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) 
postanawiam co nasrt:ępuj~: 

Art. L 

Znajdujące się na obszarz'e RzeczypospoHtej 
PolSlkiej mienie osób prawnych, które w dniu 
7 listopada 1917 r. posiadały siedzibę na ohec
nem terytorjum Związku Soc~aListycznych RepU!bHlk 
Rad" ulega likwidaqji na podstawie przepisów ci
niej,szego roz!porządzenia. 

Art. 2. 

Do przeprowadzenia likwidac~i mienia oSoÓlb 
prawnych, o których mowa wart. 1, powołany 
aes,t Komitet Likwidacy;jny do spr,aw byłych rosyj,
skich osób prawDfych, ma~ący siedzibę w .War
szaWle. 

Art. 3. 

1. W skła,d Komitetu wchodzi przewo.dni
czący, mianowany przez Ministra Skarbu, i czte
r,ech członków stałych z ramienia Ministrów: 
Spraw Zagranicznych, Ska,l'bu, Przemysłu i Handlu 
oraz Spraw Wewlnętrznyc'h, tudzież delegat zainte
r'esowanego min~stra lub urzędu, w s.zczególnlOści 
delegat Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, gdy 
przedmiotem likwidacji jest mieni.e instytuc,ji kredy
tu długoterminowego rolnego (ziemskiego) lub nie
ruchomość ziemska. W posliedzeniach Komitetu bio
rą udział z głosem doradczym dełegaci: Prokuratorji 
Ge,neralnejoraz Del,egacji Polskiej w Miesz.anej Ko
misdi Rozrac,bull!kowei· 

2. Sprawami Komiitetu kieruje' prze,wodrn,jczą
cy. Delegat Ministra Skarbu sprawuje funkcje za
stę!pcy przewodrniczącego. 


